
ضد كورونا والیافعین تطعیم األطفال   
 

  5على عرض لتطعیم أطفالھم الذین تتراوح أعمارھم بین  ،الذین یرغبون  األمور سیحصل أولیاء
ال تقدم الحكومة توصیة عامة بتطعیم جمیع األطفال في ھذه  و ، التطعیم طوعیًا عتبرعاًما. ی 11و

 الفئة العمریة.  
 

فیروس  قالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، إن األطفال نادًرا ما یصابون بمرض خطیر جراء 
التي قد تظھر على المدى   األخرى وال تزال المعارف محدودة حول اآلثار الجانبیة النادرة أو اآلثار الجانبیة ،كورونا
، ولم یقدم المعھد الوطني للصحة العامة توصیة  األطفاللیست كبیرة بالنسبة لمعظم  للتطعیم  إن الفائدة الشخصیة البعید.

م عرض  م تقدیالمجال أما یفسحون في نفس الوقت عاًما، ولكنھم 11و 5بتطعیم جمیع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
لفئات قلیلة.    بشكل خاص سیكون مناسبًا ولیاء األمور بتطعیم أطفالھم، ولكن ھذا األمرلجمیع أ  

 
، ولألسر التي بھا أطفال لدیھم اتصال وثیق لألطفال الذین یعانون من أمراض مزمنة خاصقد یكون التطعیم مناسبًا بشكل 

ذات معدالت   انلخطورة متزایدة ألنھم سیقیمون في بلدبأشخاص لدیھم احتیاجات خاصة للحمایة، ولألطفال المعرضین 
في تلك البلدان. وسیكون التطعیم مناسبًا أیًضا لألطفال الذین   المتوفرة  ضعف الخدمات الصحیةعدوى مرتفعة أو بسبب 

فیھ للخطر ألسباب أخرى.   معرضینیعیشون في وضع   
 

وستقدم التطعیم مجانًا لألطفال إذا رغب أولیاء   ،العامة وأضافت شركول أن الحكومة تتبع توصیة المعھد الوطني للصحة 
 أمورھم في ذلك.  

 

عاًما 15و  12الذین تتراوح أعمارھم بین   یافعونال  

 12الذین تتراوح أعمارھم بین  یافعینیوصي المعھد الوطني للصحة العامة بإمكانیة تقدیم الجرعة الثانیة من اللقاح لل
وقد   ى،دة الكبرى تكمن في الجرعة األولعاًما، ولكن مع ذلك، فال یعتبر ھذا األمر توصیة عامة بأخذ اللقاح ألن الفائ 15و

تتسبب الجرعة الثانیة في زیادة الخطر باإلصابة بالتھاب عضلة القلب بعض الشيء. ال تزال لدینا معارف محدودة في 
تم توفیر عرض بتلقي اللقاح لمن یرغبون في ذلك.  یالي حول اآلثار الجانبیة النادرة األخرى، ولكن مع ذلك سالوقت الح  

. یافعینوتابعت وزیرة الصحة قائلةً إن الحكومة تتبع نصیحة المعھد الوطني للصحة العامة فیما یتعلق بتطعیم األطفال وال
رغبتھم في تطعیم أطفالھم. وتدعم الحكومة   مدى ویتعین على أولیاء األمور اتخاذ القرار بشأن ،التطعیم ھو عرض طوعي

أن البلدیات ینبغي علیھا التعامل بحرص فیما یخص اإلعداد للتطعیم بالمدارس، أیًضا المعھد الوطني للصحة العامة في 
وبذلك یشعر المرء بأن األمر لیس طوعیًا   ،طعیمفھم العرض بأنھ مناشدة قویة من جانب السلطات لتلقي التحیث قد یُ 

  تماًما. 

 



 تقدیرات المعھد الوطني للصحة العامة وتوصیاتھ  

إن احتمال إصابة األطفال والشباب بمرض خطیر جراء عدوى كورونا ضئیل. فنادًرا ما تؤدي العدوى بین األطفال إلى  
یوم واحد.   يھ بالنسبة لألطفال مستشفىفي الدخول المستشفیات، فإن متوسط فترة التواجد  ةوفي حال ،دخولھم المستشفیات

أن فعالیة اللقاح ضد أعراض المرض المصاحبة لمتغیر  بلدى المعھد الوطني للصحة العامة أسباب تدعو لالعتقاد 
اًال ضد اإلصابة بمرض خطیر. ھناك یظل اللقاح فعأومیكرون أقل بكثیر مقارنة بالمتغیرات الفیروسیة السابقة، ولكن 

ھذا األمر توخي  يویقتض، عاًما 11و 5بین  امعارف محدودة حول اآلثار الجانبیة للفئة العمریة التي تتراوح أعمارھ

فیما یخص التطعیم.  الحذر   

وبناء على ما سبق، ال یقدم المعھد الوطني للصحة العامة توصیة عامة بتطعیم جمیع األطفال، ولكن معھد الصحة یرى أن  
 الجرعتین األولى والثانیة لألطفال والشباب قد تقلل من خطر اإلصابة بالمرض لدى الطفل.  
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